Motion av Per Ossmer & Martin Westmont om bistånd till illegala invandrare.
Vid frågestund i kommunfullmäktige 12 juni 2017 upplyste borgarrådet Åsa Lindhagen att
Stockholms stad gav ekonomiskt bistånd till illegala invandrare som visades i Stockholm.
Skälet för detta stadens handlande var svårförståeligt. Vad som under frågestunden
upprepades som svar var att ”Vi måste ta ansvar för dem som hade det svårt”. I sig möjligen
uttryck för ett behjärtansvärt handlingssätt, men likväl en ohållbar inställning.
Enligt migrationsverket beräknas mer än 50.000 personer under kommande år hålla sig
gömda i Sverige. Det rör sig då främst om personer som ”under myndigheternas radar” tagit
sig in i landet eller som har fått avslag på sina asylansökningar och försöker undgå
förpassning ur riket. För asylsökande som fått avslag finns som bekant den underliga regeln
att lyckas man hålla sig undan i fyra år har man rätt till en ny prövningsprocess.
Genom en dom i juni 2017 (Mål nr 1527-1529-16) från Högsta Förvaltningsdomstolen är det
klarlagt att en kommun inte har skyldighet att ge försörjningsstöd till papperslösa och andra
som illegalt uppehåller sig i riket. Vissa kommuners utnyttjande av skattemedel för att
lämna försörjningsstöd är dock inte förbjudet.
Att en kommun finansierar uppehället för dem som fått (slutligt) avslag på sin asylansökan
eller eljest skall förpassas ur riket skapar en motstridighet mot andan i lagstiftningen och
mot Migrationsverkets arbetssätt och åligganden.
På sikt är Stockholms stads handlande ohållbart. Det finns ingen anledning för Stockholms
stad att bidra till skapandet av ett parallellsamhälle för 10-tusentals personer där
svartarbete, annan brottslighet och social nöd dominerar. En fungerande välfärd förutsätter
dessutom att det tillämpas en enhetlig och rimlig linje i hela landet.
Slutsatsen är enkel: De som fått avslag på sin ansökan eller annars uppehåller sig illegalt
skall lämna landet.

Med anledning av det ovan anförda yrkar vi
Att kommunfullmäktige som sin uppfattning tillkännager att Stockholms kommun inte skall
betala försörjningsstöd till personer som uppehåller sig illegalt i kommunen.
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